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KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – MATURITNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy tato 
jednotná kritéria a způsob hodnocení jejich splnění pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro níže 
uvedené obory: 

Kód oboru Název studijního oboru 
Předpokládané počty 
přijímaných žáků 

18-20-M/01 Automatizace a robotika  16 
18-20-M/01 Počítačová grafika  14 

65-42-M/02 Cestovní ruch a animační služby 22 

63-41-M/01 Business a právo  15 

63-41-M/01 Management sportu a zdravý životní styl 15 

64-41-L/51 Podnikání (kombinované studium) 20 
V rámci 1. kola přijímacího řízení se KONÁ jen jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a českého jazyka a 
literatury formou písemného testu. Uchazeč se účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek.  
 
TERMÍNY konání jednotných testů 

• ŘÁDNÝ: 
o 13. 4. 2023 (na škole zapsané v přihlášce jako 1. v pořadí) 
o 14. 4. 2023 (na škole zapsané v přihlášce jako 2. v pořadí) 

• NÁHRADNÍ:  
o 10. 5. 2023 
o 11. 5. 2023 

 
PODMÍNKA PŘIJETÍ ke studiu – jen u kombinované formy studia Podnikání (nástavba) 

• doložení vysvědčení za 2. a 3. ročník SOU a vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list.  
 
POŘADÍ uchazečů je dáno body za prospěch a body získané v JPZ.  
 
BODY  
Uchazeči budou přijímáni na základě dosaženého celkového počtu bodů, které získají v přijímacím řízení. Nejvyšší 
dosažitelný počet bodů je 160. Tento součet tvoří:  

1. Počet bodů za celkový průměr prospěchu na ZŠ (prezenční studium)  
Počet bodů za celkový průměr prospěchu ze základní školy se stanoví podle přiložené tabulky. Nejvyšší 
dosažitelný počet bodů za prospěch ze základní školy je 60 bodů.  
Celkový průměr prospěchu ze základní školy pro uchazeče se vypočítává z průměrů za: 

• první a druhé pololetí osmého ročníku;  
• první pololetí devátého ročníku základní školy. 

  Body za jednotlivá pololetí jsou uvedeny v tabulce č. 1.  
Počet bodů za celkový průměr prospěchu na SOU – pouze pro obor Podnikání (kombinované studium – 
nástavba)  
Počet bodů za celkový průměr prospěchu z SOU se stanoví podle přiložené tabulky. Nejvyšší dosažitelný počet 
bodů za prospěch z SOU je 60 bodů. Celkový průměr prospěchu z SOU pro uchazeče se vypočítává z průměrů 
za druhé pololetí druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku SOU (viz tabulka č. 2). Součástí přihlášky pro 
nástavbové studium je doklad o dosaženém vzdělání – výuční list a vysvědčení za 2. a 3. ročník.  

2. Vyšší počet bodů, kterého uchazeč dosáhne u jednotné přijímací zkoušky. 
Tato zkouška se podílí na celkovém hodnocení z 62,5 %. Maximální počet bodů za výsledek u jednotné přijímací 
zkoušky je 100 bodů. V didaktickém testu z matematiky může uchazeč získat maximálně 50 bodů, v didaktickém 
testu z českého jazyka a literatury může uchazeč získat maximálně 50 bodů. 

http://www.educa-sos.eu/cestovni-ruch
http://www.educa-sos.eu/business-a-pravo
http://www.educa-sos.eu/management-sportu
http://www.educa-sos.eu/management-sportu
http://www.educa-sos.eu/podnikani


   
 

  
EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o. +420 556 708 760 ČÚ:  40504764/0600  
B. Martinů 1994/4 educa@educa-sos.eu IČ: 64087859 
741 01 Nový Jičín www.educa-sos.eu OR: KS Ostrava, s. z. C137 661  
     

V případě, kdy přijímací zkoušky úspěšně vykoná větší počet uchazečů, než je předpokládaný počet pro dané přijímací 
řízení, budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů. 
 
ROVNOST BODŮ 
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje postupně vyšší hodnota počtu bodů za celkový průměr prospěchu ze 
základní školy, počet bodů v testu z českého jazyka a literatury, počet bodů v testu z matematiky.  
 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Výsledky budou zveřejněny do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků JPZ Centrem – nejpozději 28. 4. 2023 na 
webu školy a vstupních dveřích. Nepřijatým uchazečům přijde rozhodnutí poštou.  
 
ODVOLÁNÍ 
Uchazeči, kteří splní podmínky přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity oboru přijati, budou 
moci podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o 
nepřijetí.  
 
CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 
Cizím státním příslušníkům (§20 odst. 4 Školského zákona), kteří na základě žádosti přiložené k přihlášce budou 
podle platných předpisů osvobozeni z písemné přijímací zkoušky z jazyka českého, bude po úspěšně provedeném 
rozhovoru s ředitelem školy přidělen počet bodů, který odpovídá průměru bodů dosažených při přijímacích 
zkouškách z českého jazyka. 
 
V Novém Jičíně 16. 1. 2023 
 
Mgr. Aleš Medek v. r. 
ředitel školy 
 
 
 
PŘÍLOHY– TABULKY PŘEPOČTU PROSPĚCHU NA BODY 
 
Tabulka č. 1 – uchazeči ze ZŠ 

Celkový průměr 
Body Celkem 

8. ročník 9. ročník (1.pol.)  

1,0 - 1,50 30 30 60 

1,51, - 2,0 20 20 40 

2,01 - 2,50 10 10 20 

2,51 – 3,0 5 5 10 
 
Tabulka č. 2 – uchazeči ze SOU 

Celkový průměr 

Body Celkem 

2. pololetí druhého 
ročníku SOU 

1. pololetí třetího ročníku SOU  

1,0 - 1,50 30 30 60 

1,51, - 2,0 20 20 40 

2,01 - 2,50 10 10 20 

2,51 – 3,0 5 5 10 
 


